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CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNP CULTURAL DO MUNICíPO DE BELO HORIZONTE

PARECER TÉCNrcO

Ref.: Análise e Deliberação referente ao projeto de nova edificação para imóvel situado na Rua Emílio Jacques de
Moraes, n0 62 (Zona Fiscal 121, Quarteirão, 269A, Lotes 010), Bairro Belvedere, pertencente à área de entorno da
Serra do Cunal, em área classificada como APA02.

HISTORICO

Segundo o relatorio técnico elaborado pela Arquiteta Urbanista da DPCéi/FMG, Sra. Erica Mendonça Pereira, datado de

0810412022, em 09111/2A21 foi encaminhada à Diretoria, via procedimento de interÍace-SUREG, o ticket

31.0039852912021-79, referente à nova edificação para imóvel situado na Rua Emílio Jacques de Moraes,62, Bairro

Belvedere, inserido no Conjunto Paisagístico Sera do Curral, APA 02, aprovado pelo Conselho Deliberativo do

Patrimônio Cultural do MunicÍpio - CDPCM-BH - através da Deliberação n0 14712003.

A DPCA informou ao interessado que o proleto não atendia a diretriz de altimetria prevista para o local pelo CDPCM-BH

e índicou as pendêncías e complementações necessárías, as quais foram parcíalmente atendidas em materíal

encaminhado à DPCA em 1010212022, o qual demonstra que a edificação continuou não atendendo a diretriz de

altimekia prevista para o local.

ANALISE

Trata-se de edificação de uso comercialde quatro pavimentos, que soma 652,26m2 de área bruta, divididos da seguinte

forma: o segundo subsolo abrange a administraçã0, serviç0, copa, deposito, banheiro e varanda descoberta, no primeiro

subsolo encontram-se o almoxarifado, garagem e banheiro e caixa d'água pressurizada; no primeiro pavimento/térreo

ficam o salão destinado à loja, banheiro, tenaço e jardineiras e no segundo pavimento ficam outra loja, banheiro e terraço

descoberto.

A edificação ultrapassa em alguns pontos o timite previsto de 9,0 metros a partir da projeçâo do terreno natural, porém o

ímpacto vísual não compromete a paisagem do Conjunto Paisagístíco da Serra do CurraÍ. No ponto maís crítico a
edificação ultrapassa este limite em aproximadamente 3,90 metros, conÍorme desenhos técnicos apresentados.

Além da altimetria, o projeto arquitetônico não atende outros dois parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o local, os
quais são:

O limite de altura para estruturas sob a laje de piso: o límite estabelecido pelo CDPCM, para esse tipo de estrutura é de

2,0 metros de altura. O ponto mais crítico possui aproximadamente 5,80 metros, porém a edificação conforma massa

arborea ou arbustiva à frente da Íachada, e também uma tela verde belgo com trepadeira hera canadense, para

harmonizaçã0, de forma a não deixar a base da ediflcação exposta.

Também a altura de taludes de corte e aterro ultrapassa o limite de 3,0 metros, atingindo 3,43 metros, no seu ponto mais

crítico.

O proleto atende aos demais parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o local: taxa de ocupação máxima e taxa de
permeabilidade mínima; permeabilidade visual nas duas fachadas; ajardinamento do passeio; refletividade dos vidros e
recomposição da cobertura vegetal dos cortes e aterros com espécies florísticas nativas da Serra do Curral.

A proposta busca ainda minimizar interferências na paisagem por meio de tenaços ajardinados, escalonamento da

volumetria, acabamentos das fachadas e a permeabilidade visual da edificaçâ0, cuidados que conferem à proposta uma

maior harmonizaçàocom seu entorno imedialo. 
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CoNSTDERAÇÔES FINAI§ E voro

Apesar do projeto em pauta ultrapassar a altimetria estabelecida pelo Conselho para área em 3,90 metros, o limite de
altura para estruturas sob a laje de piso em 3,8 metros e a altura de taludes de corte e aterro em 0,43 metro, corroboro

com o entendimento da DPCA, que considera o projeto apresentado passível de aprovação posto que não causa
grandes impactos ao Conjunto Paisagístico nem a ambiência do seu entorno.

Entendo também que não há pertinência para a cobrança de medida compensatoria tendo em vista o baixo impacto da
nova edificação pelo não atendimento aos parâmetros acima destacados e a solução arquitetônica proposta, que busca
minimizar as interferências na paisagem do entorno, atestando a qualidade da arquitetura praticada.

Diante do exposto sou Íavorável à aprovação do propto da nova edificação para imovel situado na Rua Emílio Jacques
de Moraes, 62, Bairro Belvedere, inserido no Conjunto Paisagístico Serra do Curral, APA 02.

Belo Horizonte,

Salvo melhor juízo CDPCM-BH, este é o meu parecer.

Associação Comercial e Empresarial de Minas - ACMinas.
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